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11#MUZIEK

#COMEDY

#THEATER

#LEREN

#BEWEGEN

#JEUGD

#LITERATUUR

#FOOD

#BELEVEN

#GROEN

#DIY

UiT in 1559?
We gaan 5 eeuwen terug in de tijd en laten je proeven van het 
UiTgaansleven van Pieter Bruegel de Oude. In 2019 is Bruegel 450 jaar 
overleden, zijn absurde Pajotse kunsten en kuren laten we je graag 
opnieuw beleven. Maar we zouden niet van Likert zijn, mochten we er 
geen frisse ‘1770-ste' touch aan geven. UiTin1770 staat opnieuw garant 
voor een zalig, inspirerend en schilderachtig vrijetijdsaanbod.
 
De gepimpte breugeliaanse taferelen uit het werk ‘Nederlandse spreekwoorden’ 
nemen je per thema mee naar muzikale toppers, theatrale podiumkunstjes, 
jeugdige uitdagingen, creatieve workshops, sportieve prikkels en verrijkende 
belevenissen.

Van 1559 naar 1770, een sprong (UiT de band*) die je moet wagen!

UiTerst mooie ervaringen deel je via onze
Facebookpagina UiTin1770 of via #1770Liedekerke.

*Van het Nederlandse spreekwoord: UiT de band springen = UiTbundig plezier maken



KIES
MAAR

UiT

JUNI
70  01.06.2019  #LITERATUUR

 Luistervinkjes

40  20.06.2019 #LEREN

 Infosessie Rij vaardig

71  24.06.2019  #LITERATUUR

 Leesclub

76  29.06.2019 #FOOD

 BerreFOODs - Foodtruckfestival met kleur

JULI / AUGUSTUS
88  05.07.2019 #BELEVEN

 Parkconcerten Liedekerke

90  14.07.2019  #BELEVEN

 1770 ZOMERT

88  02.08.2019 #BELEVEN

 Parkconcerten Liedekerke

88  30.08.2019 #BELEVEN

 Parkconcerten Liedekerke

SEPTEMBER
80  SEPTEMBER ‘19 #GROEN

 Kamerplanten stekjesruil

92  05.09.2019 #BELEVEN

 Seniorenuitstap Kortrijk

70  07.09.2019 #LITERATUUR

 Luistervinkjes

56  07.09.2019 #JEUGD

 Ezelsoor boekenkaftdag

32  07.09.2019 #DIY

 Workshop kindergrime

71  09.09.2019 #LITERATUUR

 Leesclub

48  09.09.2019 #BEWEGEN

 Start Fitness lessenreeks 1

81  12.09.2019  #GROEN

 Wondermooie onderwaterfotografie

85  14.09.2019  #GROEN

 Repair Café

12  21.09.2019  #MUZIEK

 Studio Guga - Seizoensopener

77  23.09.2019  #FOOD

 Heerlijke vegan desserts 
in een handomdraai

41  26.09.2019 #LEREN

 Infosessie Levenslang wonen

57  28.09.2019  #JEUGD

 Bruegelworkshop - Carll Cneut
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OKTOBER
42  02.10.2019  #LEREN

 Smartcafé 

94  04 > 7.10.2019 #BELEVEN

 Kermis Opperstraat

14  06.10.2019  #MUZIEK

 Jan Decleir en Ensor strijkkwartet 
aperitiefconcert

49  06.10.2019  #BEWEGEN

 Anti-katerloop

24  11.10.2019  #THEATER

 De ezels van Bruegel

82  14.10.2019  #GROEN

 Zero waste rollercoaster

83  20.10.2019  #GROEN

 Gezinswandeling 
Knot de Palitsekoning

71  21.10.2019  #LITERATUUR

 Leesclub

68  23.10.2019  #LITERATUUR

 Fleur Van Groningen - Leven zonder 
filter

43  24.10.2019  #LEREN

 App-o-theker 

26  24 > 27.10.2019 #THEATER

 Robin hood, the musical - Jong Motoen

NOVEMBER
42  06.11.2019  #LEREN

 Smartcafé

70  09.11.2019  #LITERATUUR

 Luistervinkjes

15  11.11.2019  #MUZIEK

 Rudi Vranckx, Wigbert & Katarina 
Vermeulen -  Vriend of vijand 

50  17.11.2019  #BEWEGEN

 Kleutersporthappening

95  18.11.2019  #BELEVEN

 Seniorenfeest

69  18-21.11.2019 #LITERATUUR

 Voorlees-vieruurtjes

27  22 > 30.11.2019 #THEATER

 Knettergek - Kultuurkring Verenigd 
Liedekerke

69  23.11.2019  #LITERATUUR

 Voorleesspektakel ‘Bea de boekenwurm’

33  25.11.2019  #DIY

 Hippe keramiek transfers op je servies

71  25.11.2019  #LITERATUUR

 Leesclub

84  27.11.2019  #GROEN

 Zelf eetbare zwammen kweken

43  28.11.2019  #LEREN

 App-o-theker

51  30.11.2019  #BEWEGEN

 Start cursus ‘Stoei en groei’

DECEMBER
58  01.12.2019  #JEUGD

 Sintfeest & Speelgoedswishing 

34  03.12.2019  #DIY

 Houtbranden doe je zo

42  04.12.2019  #LEREN

 Smartcafé

70  07.12.2019  #LITERATUUR

 Luistervinkjes

16  07.12.2019  #MUZIEK

 Orgelconcerto - Bhag-ensemble & solisten

43  19.12.2019  #LEREN

 App-o-theker

17  20 > 22.12.2019 #MUZIEK

 Allemaal warm - 40 years of rock & roll

7
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JANUARI
71  06.01.2020 #LITERATUUR

 Leesclub

18  11.01.2020  #MUZIEK

 Bart Herman - 
Tussen ons gezegd en gezongen

28  17 > 25.01.2020 #THEATER

 Allo Allo - Toneelkring De Waag

35  14, 21, 28.01.2020 #DIY  
 Basiscursus druktechnieken 

en prentkunst

25  31.01.2020  #THEATER

 Chris Lomme - Madame Rosa

FEBRUARI
70  01.02.2020 #LITERATUUR

 Luistervinkjes

48  03.02.2020 #BEWEGEN

 Start Fitness lessenreeks 2

42  05.02.2020 #LEREN

 Smartcafé

44  12.02.2020 #LEREN

 Chris Dusauchoit - De hond zoals hij is

59  16.02.2020 #JEUGD

 Kleine draak - de musical

71  17.02.2020 #LITERATUUR

 Leesclub

43  20.02.2020 #LEREN

 App-o-theker

60  24-28.02.2020 #JEUGD

 Teenzchallenge

MAART
42  04.03.2020 #LEREN

 Smartcafé

70  07.03.2020 #LITERATUUR

 Luistervinkjes

29  13 > 22.03.2020 #THEATER

 Midzomernachtdroom - Vzw Theater De Motoen

85  14.03.2020  #GROEN

 Repair Café

78  16.03.2020 #FOOD

 Maak zelf cider

43  26.03.2020 #LEREN

 App-o-theker

20  28.03.2020 #COMEDY

 Kamagurka en Herr Seele - 
The return of the comeback

71  30.03.2020 #LITERATUUR

 Leesclub

APRIL
42  01.04.2020 #LEREN

 Smartcafé

70  04.04.2020 #LITERATUUR

 Luistervinkjes

61  12.04.2020 #JEUGD

 Paaseierenraap

52  20.04.2020 #BEWEGEN

 Aanvang Start 2 run

43  23.04.2020 #LEREN

 App-o-theker

30  23 > 26.04.2020 #THEATER

 De laatste kans - Toneel De Waag 

46  28.04.2020 #LEREN

 Mooie foto’s maken met je smartphone

22  30.04.2020 #COMEDY

 William Boeva - Leveren jullie ook aan huis?

9
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MEI
70  02.05.2020 #LITERATUUR

 Luistervinkjes

42  06.05.2020 #LEREN

 Smartcafé

71  11.05.2020  #LITERATUUR

 Leesclub

62  17.05.2020 #JEUGD

 Kinderspel - speeldag

54  17.05.2020 #BEWEGEN

 10.000 stappenclash wandeling 

Pamelse Meersen

53  21.05.2020 #BEWEGEN

 Denderloop

43  28.05.2020 #LEREN

 App-o-theker

DOORLOPEND
HELE SEIZOEN
38  Vanaf 02.09.2019 #LEREN

 Nederlands leren in de bib

64  Paas- & zomervakantie #JEUGD

 Vakantiekampen 

63  Blokperiodes #LEREN

 Samen studeren in Liedekerke

93  Elke vrijdagvoormiddag #BELEVEN  
Breien en haken op vrijdag

11
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#MUZIEK



STUDIO GUGA
ONGEHOORD! [TRY-OUT]

We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga Baul, als een coverband 

van formaat. Momenteel werkt de band onder de naam “Studio Guga” aan een heel 

bijzonder verhaal: een eerste studioplaat! Guga haalt zijn beste stem-imitaties 

naar boven, maar deze keer met gloednieuwe eigen nummers. Liedjes die zó 

typerend zijn voor de geïmiteerde artiest, alsof ze door hemzelf zijn gemaakt. Bart 

Peeters, Raymond van het Groenewoud, Bazart of Clouseau: in de gedaante van 

Guga en de zijnen krijgen ze allemaal een nieuwbakken nummer. Vandaar ook de 

titel ‘ONGEHOORD!’. Want zelfs de geïmiteerde artiesten hebben hun song nog 

nooit gehoord. Dé primeur krijg jij live in GC Warande!

  GC Warande  //    20.30 uur  //    basis € 22 / abo € 21 

ZATERDAG 21.09.2019
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“Jean Blaute was zó 
enthousiast dat hij de 
productie meteen
op zich nam.”
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MAANDAG 11.11.2019

  GC Warande  //    14.30 uur
  basis € 14 / abo € 12 

Gefascineerd door WOI nam Bram Vermeulen in 

2000 het album ‘Oorlog Aan Den Oorlog’ op. Katarina 

Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam en Serge Feys 

vertrekken van Vermeulens doordrongen muziek en 

teksten voor deze voorstelling. 

Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx weeft er persoonlijke 

oorlogservaringen door. De manier van oorlog voeren 

is volgens Rudi weinig veranderd. En de gevolgen, die 

zijn nog steeds hetzelfde. “Als ik de beelden uit Ieper 
zie, dan doen die mij heel hard denken aan wat ik in de 
Iraakse stad Mosul heb gezien. Exact hetzelfde.” 

  GC Warande  //    11.00 uur
  basis € 7 / abo € 5 / incl. aperitief

ZONDAG  06.10.2019 

We katapulteren onszelf naar St. Petersburg in 

1850. M. Belaïev, steenrijke houthandelaar en 

amateurviolist, inviteert een bont gezelschap 

muziekliefhebbers om te componeren en te musiceren 

in zijn paleis. Elegante mannen en vrouwen vleien zich 

in sofa’s, Perzische kussens en loveseats. 

Jan Decleir leest voor uit het stadsverhaal ‘de Nevski 

Prospect’ van Nikolai Gogol. Tussendoor speelt het 

gerenommeerde Ensor strijkkwartet Russische op 

maat geschreven salonstukjes. Vlei je neer en geniet!

Met: Eric Robberecht (viool), Francis Reusens (viool),

Toni Nijs (altviool), Steven Caeyers (cello)

en Jan Decleir (verteller).

RUDI VRANCKX
KATARINA VERMEULEN, WIGBERT,
CHARLES NAGTZAAM & SERGE FEYS
VRIEND OF VIJAND

JAN DECLEIR
& ENSOR STRIJKKWARTET

LES VENDREDIS
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“Genieten van
muzikale parels, 
roddels en mooie 

woorden”

“En tegenover elkaar.
Twee mannen in het veld.

Wie het eerste steekt die leeft.
Maar allebei sowieso een held.”

– Bram Vermeulen



VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG 20, 21 & 22.12.2019

Maak je klaar voor hét warmste weekend in Likert 

boordevol optredens van lokale en nationale helden. 

Vrijdagavond = cover-top-avond met Dansbaar, Borokov, 

Checkpoint Charlie & dj George V. Zaterdagnamiddag 

staan kids en specials centraal, dansen doen we samen 

met Jopada, Helicon, een surprise-act en dj Gilbert 

Looskens. ’s Avonds zetten we het feestje verder met 

Vinegar 6, The Glorious Gentlemens Club, Project M, 

Wim Soutaer & Charles Van Domburg & dj Touchée. 

En zondagnamiddag presenteert Kerstwens-Likert de 

Warmste Schlagernamiddag! Dit allemaal ten voordele 

van het goede doel (o.a. De Valier en Simbahuis).

ALLEMAAL WARM
40 YEARS OF ROCK & ROLL

Een avond waarin het gerestaureerde orgel van de 

Sint-Niklaaskerk centraal staat. Niemand minder 

dan Bart Jacobs neemt plaats achter het klavier. 

Hij concerteert wereldwijd op belangrijke orgels 

en is vaste organist van het ensemble Vox Luminis 

en het barokorkest Les Muffati. Ann Cnop (viool, 

zang), concertmeester van het Duitse orkest 

Concerto Foscari (Hannover) en docente viool aan 

het Gentse Conservatorium, brengt samen met 

het Halse Bhag-ensemble een mooi gevarieerd 

muzikaal programma. Tijdens het concert zullen 

grote namen als Mendelssohn, Händel en Telemann 

niet ontbreken! 

ORGELCONCERT
BART JACOBS, ANN CNOP

& BHAG-ENSEMBLE

  Sint-Niklaaskerk  //    20.00 uur
  basis € 16 / abo € 14

ZATERDAG  07.12.2019 

Event door partners: Hans Jünger & Kerstwens Likert
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“Dit orgelconcerto 
zet een uniek stukje 

Liedekerks erfgoed 
in de kijker!”

“Het warmste 
weekend ooit in 
Liedekerke”

  GC Warande  //    vr & za 18.00 uur / za & zo-namiddag 13.00 uur
  vrijdag € 8 / zaterdagnamiddag € 2 / zaterdagavond € 10 / combi-avond €15 / zondag € 10 



BART HERMAN
TUSSEN ONS GEZEGD EN GEZONGEN

De band tussen artiest en toeschouwer draagt 

singer-songwriter Bart Herman hoog in het vaandel. 

Seizoen na seizoen wordt zijn publiek, zijn groep 

vrienden van de rock & roll, groter en groter en dat 

stemt hem gelukkig. Hij geeft antwoord op vragen 

als ‘Hoe gaat het tussen mij en haar? Hoe zit het 

tussen mij en mijn verleden, mijn toekomst, mijn 

dromen en fantasieën?’ Antwoorden doet hij door 

te zingen en te vertellen. Oude en nieuwe liedjes 

van eigen hand, nu eens om mee te zingen, dan 

weer om in te verdrinken. En af en toe een sluiks 

uitstapje naar een sluimerend cowboy- en rock and 

rollverleden, maar dát blijft uiteraard tussen ons!

  GC Warande  //    20.00 uur
  basis € 20 / abo € 19

ZATERDAG  11.01.2020 

Event door partner: www.jeroenevents.be

19
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#COMEDY
“Kijk mee
in de ziel
van Bart”



KAMAGURKA 
& HERR SEELE
THE RETURN OF THE COMEBACK

Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze 

maakten samen iconische tv-programma’s, kunst en (nog steeds) 

de strips van Cowboy Henk. 

‘The Return of the Comeback’ wordt een hoogtepunt uit hun 

absurdistische oeuvre, een discipline die ze als niemand anders 

in Vlaanderen beheersen en geperfectioneerd hebben. Een vrolijk 

en creatief weerzien op de scène. Zowel voor Kamagurka en Herr 

Seele als voor het publiek. Ze staan klaar om Vlaanderen terug te 

veroveren met ‘The Return of the Comeback’. Komt dat zien!

  GC Warande  //    20.30 uur  //    basis € 19 / abo € 16 

ZATERDAG 28.03.2020
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Y“80 jaar
Kamagurka

& Herr Seele!”
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  GC Warande  //   20.30 uur  //    basis € 15 / abo € 13

DONDERDAG 30.04.2020 

Boeva is 30 geworden. Er wordt zoveel verwacht 

van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga 

je trouwen? Heb je kinderen?  Wat met al het 

leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? 

Waarom plots geen lastminuteafspraken met 

vrienden meer en in het midden van de nacht 

take-away bestellen? Waarom is Nintendo-

merchandise verzamelen opeens voor kinderen? 

William voelt dat hij nu zijn leven echt in 

handen moet nemen, want het is nog niet te 

laat! Denkt hij. Het leven ligt aan z’n voeten! 

Hij is er klaar voor, deze keer gaat hij echt alle 

kansen grijpen. En daarbij heeft hij maar één 

vraag: “Leveren jullie ook aan huis?”

WILLIAM BOEVA
LEVEREN JULLIE OOK AAN HUIS?

#THE   TER
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“En William riep: ik 
ben nog altijd jong! 

Daarna bekogelde hij 
ons met flippo’s en 
Pokémonkaarten.”
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VRIJDAG 31.01.2020

  GC Warande  //    20.30 uur  //    basis € 16 / abo € 14  

Toneelbewerking van het boek ‘La vie devant soi’ van 

Emile Ajar, over een oudere ex-prostituee van Joodse 

afkomst die de concentratiekampen overleeft en voor 

de kinderen van haar jongere ex-collega’s zorgt. Aan 

het eind van haar leven zijn alle kinderen de deur uit 

behalve haar lieveling, de wees Momo, een Berbers 

jongetje dat graag zou weten wie zijn ouders zijn. 

De gezondheid van Rosa gaat zienderogen achteruit 

en langzaamaan draaien de rollen om en moet Momo 

voor madame Rosa zorgen. Stefan Perceval herwerkte 

de tekst in een theaterversie voor Chris Lomme, één 

van onze meest geprezen Vlaamse actrices, en de 

Hartenspelers van HETGEVOLG. 

  GC Warande  //    20.00 uur
  basis € 16 / abo € 14

VRIJDAG 11.10.2019 

In 'De Ezels van Bruegel' wordt de geniale schilder 

Pieter Bruegel opnieuw tot leven geroepen, geplaatst in 

de verscheurende godsdienstoorlogen, worstelend met 

zijn eigen filosofische en amoureuze gespletenheid. 

Meer dan zestig acteurs, muzikanten en figuranten 

uit het Pajottenland én Liedekerke, brengen in een 

originele voorstelling een ode aan de grote meester en 

houden ons tegelijk een spiegel voor. Want er zijn zoveel 

gelijkenissen tussen de rauwe periode van Bruegel 

en de bewogen tijden die we vandaag beleven. Een 

overrompelend totaalspektakel!

MADAME ROSA
CHRIS LOMME EN DE HARTENSPELERS

Theater met partner:
www.erfgoedcelpz.be en www.ezelsvanbruegel.com
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“Unieke regionale 
productie over het 
leven van schilder 

Pieter Bruegel”

DE EZELS VAN BRUEGEL
GILDE VAN VRIJE SPEELMANNEN &  

-VROUWEN UIT PAJOTTENLAND 
EN ZENNEVALLEI

“Hoe plezierig 
samenleven 

ondanks vele 
verschillen?”
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  GC Warande  //    20.00 uur
  basis € 10 / toneelabo € 6 

VRIJDAG, ZATERDAG & WOENSDAG
22.11, 23.11, 27.11, 29.11 & 30.11.2019

Een opvanghuis voor psychiatrische patiënten komt zwaar 

onder druk te staan wanneer de overheid andere plannen 

met het terrein heeft. De psychiater vreest voor het welzijn 

van haar patiënten. Bovendien schiet haar personeel 

ernstig tekort: de hulpvaardige maar onzekere verpleegster 

Karin heeft de situatie zelden in de hand. Verpleger Erwin 

denkt alleen maar aan zijn eigen belangen. Tijdens al deze 

onzekerheden leven de patiënten rustig voort in hun eigen 

wereldje en beseffen zij nauwelijks welk onheil hen boven 

het hoofd hangt. Om knettergek van te worden...

Theater door partner: www.verenigdliedekerke.be

KNETTERGEK
KULTUURKRING VERENIGD LIEDEKERKE

  GC Warande  //    20.00 uur / zondag 15.00 uur  //    basis € 10 / toneelabo € 6

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG 24.10, 25.10, 26.10 & 27.10.2019 

Een 25-tal JOng MOtoeners spelen, zingen en dansen 

de pannen van het dak! Een eigentijdse versie van 

Robin Hood in een regie van musical- en theatermadam 

Nele Kintaert. Het verhaal is al vaak verteld, maar nog 

steeds putten mensen er hoop uit. Daarom blijft Robin 

Hood een held van alle tijden. Ook die van ons!

Het belooft een moderne, spectaculaire opvoering 

te worden vol humor, knappe decors en dito kledij & 

uiteraard steengoede acteurs en actrices...!! Toneel, 

zang, dans en muziek voor de ganse familie!

Theater door partner: www.demotoen.be

ROBIN HOOD 
THE MUSICAL

JEUGDTHEATER JONG MOTOEN
27

26
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“Een verhaal
van alle tijden”
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  GC Warande  //    20.00 uur / zondag 14.30 uur
  basis € 10 / toneelabo € 6 

VRIJDAG, ZATERDAG, WOENSDAG & ZONDAG
13.03, 14.03, 18.03, 20.03, 21.03 & 22.03.2020

In Midzomernachtdroom, een komedie van Shakespeare, 

ontmoeten allerlei geliefden elkaar in een toverbos. 

Een feeënkoning is van zijn vrouw vervreemd en smeedt 

snode plannen met een elf. Een ongehoorzame dochter 

wil niet met de voor haar uitgekozen man trouwen en 

vlucht. De verschillende verhalen raken verwikkeld, er 

ontstaan gewenste en minder gewenste intimiteiten. En 

alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook nog een bende 

toneelspelers aanzetten. Gelukkig is er ook een huwelijk. 

En toverdrank voor iedereen! Heerlijk toch, die liefde...

 
Theater door partner: www.demotoen.be

MIDZOMERNACHTDROOM 
VZW THEATER DE MOTOEN

  GC Warande  //    20.00 uur / zondag 15.00 uur
  basis € 9 / toneelabo € 6 / Kinderen tot 12 jaar gratis

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & WOENSDAG
17.01, 18.01, 19.01, 22.01, 24.01 & 25.01.2020 

Iedereen kent de cafébaas René Artois, Herr Flick, 

Monsieur Leclerc, Yvette, Mimi, Helga en het beroemde 

schilderij “The Fallen Madonna with the big boobies”. 

We volgen het leven van René en Edith in hun café in 

het Franse dorpje Nouvian. Wanneer WO II uitbreekt 

wordt hun leven overhoop gegooid. René probeert de 

Duitsers te paaien met gratis drank en “diensten” van zijn 

serveersters. Tegelijkertijd werkt hij ook nauw samen met 

het verzet. De jacht op het schilderij, de ondergedoken 

piloten in zijn café en het nakende bezoek van Hitler 

maken van het geheel een hilarisch stuk.

Theater door partner: www.dewaag.be

ALLO ALLO
TONEELKRING DE WAAG

29
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"Iconische tv-show 
verhuist naar 

de planken"

"Over de liefde en 
al haar perikelen"



  GC Warande  //    20.00 uur / zondag 15.00 uur
  basis € 9 / toneelabo € 6

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
23.04, 24.04, 25.04 & 26.04.2020 

We maken kennis met het koppel Rudi en Mia. 

Gelukkig? Niet echt. Als ‘laatste kans’ om hun 

huwelijk te redden, nemen ze contact op met 

een relatietherapeut. 

Wanneer een oude schoolkameraad van Rudi, 

een zelfuitgeroepen acteur, aanbelt, wordt hij 

verkeerd aangenomen als relatietherapeut. 

Als dan ook Rudi’s minnares en de échte 

relatietherapeut op het toneel verschijnen, 

gaan de poppen pas echt aan het dansen. 

Een wervelende deurenkomedie!

Theater door partner: www.dewaag.be

DE LAATSTE KANS
TONEELKRING DE WAAG

30

“Een komische 
rollercoaster 

aan hilarische 
confrontaties”

#DIY



  Atelier Ellen, Muilenstraat 143  //    19.30 uur
  basis € 37 / abo € 35 

MAANDAG 25.11.2019

Tijdens deze workshop breng je een eigen creatief 

ontwerp aan op keramiek. Je knipt mooie, originele 

composities uit gekleurde transferbladen om op  

porseleinen bekers te kleven. 

Daarna wordt het servies gebakken op hoge 

temperatuur (840 °C) waardoor de transfer versmelt 

met de glazuurlaag. Het eindresultaat is een hippe 

en vooral duurzame print op je servies. Je neemt 

twee porseleinen bekers mee naar huis. 

HIPPE KERAMIEK TRANSFERS 
OP JE SERVIES 
ELLEN WYNANT

  GC Warande  //    13.30 uur  //    basis € 12 / abo € 10

ZATERDAG 07.09.2019 

Je leert de basistechnieken van grime zoals 

krullen, lijnen, bloemen, kleur & schaduw. 

Ook geven we een woordje uitleg rond 

hygiëne, want dat is belangrijk wanneer je 

op de huid van anderen werkt. Als laatste 

mag je een eigen ontwerp maken met wat 

we samen geleerd hebben.

Je brengt één van je (klein)kinderen mee als 

model, of de papa mag ook natuurlijk .

KINDERGRIME, 
DAT KAN JIJ OOK!

EVI HEYMANS
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“Ontdek zelf 
de creatieve wereld 
van het grimeren!”



  ABAK, Opperstraat 33  //    19.30 uur
  basis € 36 / abo € 34 

DINSDAGEN 14.01, 21.01 & 28.01.2020

Monotype en droge naald zijn twee klassieke 

druktechnieken. Bij een monotype wordt een 

beschilderde plexiplaat afgedrukt, bij droge naald is dat 

een in de plaat gekraste tekening. Ze zijn perfect met 

elkaar te combineren. Het zijn reproductietechnieken, 

dus meerdere afdrukken van éénzelfde tekening zijn 

mogelijk. We drukken postkaarten met kleine variaties. 

Er is geen vooropleiding nodig, we vertrekken van 

fotografisch materiaal. Na de workshop ga je naar huis 

met verschillende afdrukken die je als postkaart kan 

versturen of als kunstwerkje op zich kunnen staan.

BASISCURSUS DRUKTECHNIEKEN 
EN PRENTKUNST
VEERLE MEEUSSEN

  GC Warande  //    19.30 uur  //    basis € 27 / abo € 25

DINSDAG 03.12.2019 

Met een pyrograaf, een metalen bout die warm wordt, 

schrijven we op hout. Eerst leer je de brander kennen 

en oefen je op verschillende houtsoorten. Daarna mag 

je een eigen meegebrachte quote of andere tekst op 

het hout overtrekken of zelf tekenen. Geen zorgen als 

je niet meteen inspiratie hebt, de workshopbegeleider 

heeft altijd een heleboel voorbeelden mee om ideeën op 

te doen. Als je tekst op het hout staat, kan je beginnen. 

Aan het einde van de avond gaat iedereen met een mooi 

gebrande plank naar huis!

HOUTBRANDEN 
DOE JE ZÓ

MARLEEN VAN PELT
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“Durf jij schrijven 
met vuur?”



#LEREN



  Vrijetijdshuis
  09.00 – 11.00 uur

      niet tijdens schoolvakanties
  gratis, vooraf inschrijven is niet nodig 

  Vrijetijdshuis
  10.00 – 12.00 uur

      niet tijdens schoolvakanties
  gratis, vooraf inschrijven is niet nodig 

ELKE MAANDAGVOORMIDDAG
start op 02.09.2019

ELKE 1e ZATERDAG VAN DE MAAND
start op 07.09.2019

NEDERLANDS LEREN IN DE BIB

De bib is op maandagvoormiddag dé perfecte 
plek om de Nederlandse taal te oefenen, en 
om nieuwe mensen te leren kennen. Je leert 
van elkaar en deelt ervaringen. 
‘Praten in de bib’ is een samenwerking met de 
integratiedienst en is er voor anderstaligen 
én voor mensen die hier geboren en getogen 
zijn. Kom eens langs, en maak kennis met 
deze sympathieke groep.

Wil je graag oefeningen maken, lessen inha-
len, groepswerk of presentaties voorbereiden, 
informatie zoeken over Nederlands of gewoon 
deelnemen aan de conversatietafel?  Welkom 
in het Open Leercentrum van het CVO (Cen-
trum voor Avondonderwijs)! 

Leermoment met partner: www.cvomt.be
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  GC Warande  //    14.00 uur
  gratis, vooraf inschrijven verplicht 

DONDERDAG 20.06.2019

Hoe blijf je een vaardige autobestuurder? De evolutie 

gaat razendsnel: de auto’s, het verkeer en de risico’s 

veranderen constant. Als bestuurder is het niet altijd 

even gemakkelijk om hiermee om te gaan. Tijdens deze 

sessie geeft een rijlesgever tips om veilig met de auto 

te (blijven) rijden in alle omstandigheden.

Event met partner: Liedekerkse seniorenraad en Vlaam-
se Stichting  Verkeerskunde

INFOSESSIE
RIJ VAARDIG

PAUL DE GEYNDT

  GC Warande  //    14.00 uur  //    gratis, zonder inschrijven

DONDERDAG 26.09.2019 

Er zijn verschillende manieren en hulpmiddelen om het leven in je 

eigen huis aangenamer, comfortabeler en veiliger te maken. Zo kan 

je bijvoorbeeld investeren door extra aanpassingen in jouw woning 

(een inloopdouche, een hoger toilet, een traplift, ...) aan te brengen.

Dit kan ervoor zorgen dat je langer, zelfstandig én veilig thuis 

kan blijven wonen. Maar wat houdt dit allemaal in en welke 

voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Wil je graag meer informatie over de aanpassingen?

Kom dan naar deze gratis infosessie!

Deze infosessie wordt gratis aangeboden door het 
gemeentebestuur in samenwerking met het woonloket,
de provincie en de  seniorenraad.

INFOSESSIE 
LEVENSLANG WONEN
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“Autorijden is 
niet meer wat het 

geweest is en het zal 
nooit meer worden 

wat het was.”

“Wat kan ik doen 
om zo lang mogelijk 

comfortabel
thuis te wonen?’



  Vrijetijdhuis  //    19.00 – 22.00 uur  //    basis € 7 / abo € 5

WOENSDAGEN 02.10, 06.11, 04.12.2019
& 05.02, 04.03, 01.04 & 06.05.2020

In het Smartcafé ga je aan de slag met je tablet of 

smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellig en 

leerrijk moment. Je ontdekt samen met anderen de 

uitgebreide mogelijkheden van je toestel en wisselt 

ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een bepaald 

onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft 

uitleg en staat klaar om te antwoorden op je vragen.

Check onze Facebookpagina UiTin1770
voor de juiste thema's.

Cursus met partner:
www.archeduc.be

SMARTCAFÉ

Ook al gedacht: verdorie hoe moet dat nu weer? 
Waarom doet mijn tablet niet wat ik wil? Hoe kan 
ik de instellingen van mijn smartphone wijzigen? 
Heb je een nieuwe tablet/smartphone en wil je 
apps downloaden? Hoe heette die handige wandel-
app ook alweer? Met deze en andere vragen ben je 
welkom bij onze app-o-theker, tijdens één van zijn 
spreekuren op donderdagavond.

Event met partner: www.archeduc.be

APP-O-THEKER
LUDWIG NEUKERMANS
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  Vrijetijdshuis  //    18.00 – 20.00 uur
  gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

DONDERDAGEN 24.10, 28.11, 19.12.2019
& 20.02, 26.03, 23.04 & 28.05.2020 

“Smartphone of 
tabletvraag? 

De app-o-theker 
weet raad!”

“Hier haal je 
alles uit je tablet 
of smartphone!”



CHRIS DUSAUCHOIT
DE HOND ZOALS HIJ IS: EEN GEHEEL ANDERE
KIJK OP ONS FAVORIETE HUISDIER

Dit is een verhaal over de verbluffende oorsprong van de hond, hoe 

dat dier 36.000 jaar geleden langzaam gedomesticeerd raakte. En wat 

die oorsprong vandaag nog betekent voor de moderne hond en zijn 

baasje. Waarom het niet verstandig is om over roedels te praten als 

het niet over wolven gaat. Over hoe de hond doorheen zijn evolutie 

als geen ander dier leerde om op onze signalen te letten. Een verhaal 

over hoe slim ze wel zijn, en hoe ze onder ons vel kruipen. Een 

zoektocht naar de ware aard van de hond!

  GC Warande   //    20.00 uur  //    basis € 10 / abo € 8

WOENSDAG 12.02.2020
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“Leer je hond 
écht kennen!”
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#BEWEGEN
  Vrijetijdshuis  //   19.30 uur  //    basis € 15 / abo € 13

DINSDAG 28.04.2020

Je bent onderweg en onverwachts doet zich de 

gelegenheid voor om een prachtfoto te maken. 

Je wilt naar je camera grijpen, maar dan besef je 

dat je die thuis hebt laten liggen.

Een smartphone heb je altijd op zak én je kan er heel 

knappe foto’s mee maken. Waar moet je op letten 

bij het maken van de mooiste foto´s met je phone? 

Fotograaf Niels Hemmeryckx leert je mooie beelden 

maken, bewerken en delen met anderen. 

Workshop met partner: www.archeduc.be

MOOIE FOTO’S 
MAKEN MET JE 

SMARTPHONE
NIELS HEMMERYCKX
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“Een beeld zegt 
meer dan 

duizend woorden …”



  BOKAAL   //    maandag en dinsdag: meer info via www.liedekerke.be/vrije-tijd/sport
 € 70 per lessenreeks / € 35 voor een halve lessenreeks / 
€ 10: proefles (in mindering bij aankoop van lessenreeks) 

MAANDAG & DINSDAG
REEKS 1: 09.09.2019 – 20.01.2020 / REEKS 2: 03.02.2020 – 22.06.2020

Maandag en dinsdag staan garant voor een uurtje 

intensief zweten in onze sporthal. Of je nu houdt 

van opzwepende salsaritmes of liever onder 

begeleiding van een coach in het krachthonk 

vertoeft. Er is voor elk niveau of interesse wel een 

geschikte instap in ons fitnessaanbod.

LESSENREEKSEN
FITNESS

TESSA NIEUWLANDT / SANO PT
Straatlopers, katerkoppen aller lande, verenigt u! 

De zondagochtendstond heeft goud in de mond aan 

het kruispunt Opperstraat-Pamelsestraat. Start jouw 

kermisdag met een opkikker van formaat en etaleer 

jouw snelle benen. Liekerk Jogging Team biedt jou 

de keuze uit 2 afstanden: 5 of 10 kilometer en een 

kidsrun voor de allerkleinsten.

Event met partner: www.liekerkjogging.be

ANTI-KATERLOOP

  Kruispunt Pamelsestraat / Opperstraat
  10.00 uur  //    gratis

ZONDAG 06.10.2019 
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“Hou de 
winterkilo’s

in bedwang”

“Adrenalineshot op 
kermiszondag"



  BOKAAL  //    14.00 uur  //    € 5 

ZONDAG 17.11.2019

De ILV Sportregio Pajottenland tovert de 

sportzaal om in een waar beweegparadijs met 

springkastelen, fietsjes, steps, kindergrime en 

zo veel meer. Beweeg samen met je kleuter en 

bezorg hen de tijd van hun leven.

KLEUTERSPORT- 
HAPPENING

Versterk de band met jouw peuter en ontdek 

samen de grenzen van zijn/haar lichaam via 

bewegingsmethodieken uit Sherborne in deze 

10-delige lessenreeks. Maak tijd om samen te 

genieten van deze beweegsessies voor kinderen 

van 2,5 tot 5 jaar. Plaatsen beperkt tot 10 kinderen, 

inschrijven in duo’s.

CURSUS 
STOEI & GROEI
SARAH CAMMAERT
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“Multimove quality-
time met jouw kleuter”

“Motorische 
en cognitieve 
ontwikkeling 
van je peuter”

  BOKAAL   //    09.30 uur - 10.30 uur
 € 60/duo voor de hele lessenreeks /

 € 45/duo voor halve lessenreeks / 1 proefles: € 15

ZATERDAGEN 30.11, 07.12, 14.12, 21.12.2019
11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02 & 15.02.2020 



  Ingang Liedekerkebos, Ed. Schelfhoutstraat
  19.00 uur   //    gratis 

ELKE MAANDAG VAN 20.04.2020 TOT 29.06.2020

De natuuromloop in Liedekerkebos 

heeft geen geheimen voor de Start 

2 Run bende van Liekerk Jogging 

Team. Motiveer jezelf en jog samen 

met enkele kennissen, vrienden of 

familie richting jouw persoonlijke 

doel. Jong of oud, beginner of 

gevorderd. De ervaren begeleiding 

van Liekerk Jogging Team ontvangt 

iedereen met open armen.

Event met partner:
www.liekerkjogging.be

START 2 RUN

De 29e editie van deze jogging verwelkomt jong en oud 

op een parcours van 5 kilometer lang. Je hebt keuze uit 3 

afstanden: 5, 10 of 15 kilometer met gezamenlijke start. 

Er is een kidsrun op de Finse piste per leeftijdscategorie. 

Deze manche van het Dendercriterium staat garant voor 

een uitdagend parcours langs de Dender met een fikse 

klim naar de eindmeet. Aandenken en prijzen in natura 

zijn voorzien.

Event met partner: www.maspoe.be

DENDERLOOP

 BOKAAL  //    Kidsrun: start van 9.10 tot 9.40 uur /
 Hoofdwedstrijden: start 10.00 uur (5-10-15 km)

  € 6 voorinschrijving / € 8 ter plaatse / € 2 kids

DONDERDAG 21.05.2020
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“Niets beter 
dan een frisse 
neus halen in 

het bos ”

“Lopen 
verhoogt je 
weerstand”



ZONDAG 17.05.2020 

  BOKAAL  //    14.00 uur  //    basis € 6 / abo of kind € 4

De meimaand is de wandelmaand bij uitstek. 

Liedekerke heeft heel wat moois te bieden aan 

natuurpracht. Ontdek samen met onze natuurgids 

de vallei van de Pamelse meersen, een natuurlijk 

overstromingsgebied van de Dender. Het is een 

typisch rivierlandschap met natte graslanden, 

rietkragen en bomenrijen. Een sportieve 

kennismaking met de prachtige fauna en flora in je 

eigen gemeente.

Event met partner: Natuurpunt Liedekerke-Affligem

10.000 
STAPPENCLASH 

WANDELING

#JEUGD
54

“Beleef de natuur 
in de vallei van de 
Pamelse meersen”



  GC Warande  //    10.00 uur  //    gratis

ZATERDAG 07.09.2019

Kom jouw schoolboeken kaften met gratis 

kaftpapier ontworpen door jongeren! Eén 

ontwerp is gemaakt door een leerling van onze 

Academie voor Beeldende Kunsten in Liedekerke! 

Met heel wat randanimatie door illustratoren en 

verenigingen. Voor families met kinderen vanaf 

6 jaar.

EZELSOOR
BOEKENKAFTDAG

Ter ere van het Bruegeljaar trekken 5 topillustratoren, 

waaronder Carll Cneut, onze regio rond. 

Carll scherpt zijn breugeliaans potlood en geeft een 

workshop rond de karakterkoppen van Bruegel. Hij gebruikt 

zijn eigen Bruegeliaans geïllustreerde boek ‘Dulle Griet’ 

als startpunt. Ieder kind neemt een eigen werkje mee naar 

huis en werkt daarnaast ook mee aan de illustratoren-

Bruegelslotexpo. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Workshop met partner: www.bruegelvertekend.be

BRUEGELWORKSHOP 
‘GROTESKE KOPPEN'
CARLL CNEUT

  Vrijetijdshuis  //    10.30 – 12.00 uur
  gratis, inschrijven verplicht via regiobib.be

ZATERDAG 28.09.2019 
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“Maak je 
schoolboeken

megacool”

“Teken of schilder 
mee en word Bruegel 

voor één dag!”



  GC Warande  //    15.00 uur
  basis € 8 / abo of kind € 6 

ZONDAG 16.02.2020

Kleine Draak moet groot worden. Vliegen, vuur 

spuwen, brullen, ... hij moet het allemaal kunnen. 

En kinderen bang maken. Dat ook. En dat oefen je 

best met een kind erbij. Dus moet er maar een kind 

ontvoerd worden. Al zorgt dat kind juist voor een 

zeer verrassend drakenavontuur! 

Kleine Draak is een kleine, maar vooral lieve, leuke 

en aanstekelijke voorstelling op basis van het 

prentenboek van Lieve Baeten. Voor grote en kleine 

hummeltjes vanaf 3 à 4 jaar.

KLEINE DRAAK – DE MUSICAL
JEUGDTHEATER ONDERSTEBOVEN

  BOKAAL  //    14.00 uur  //    gratis

ZONDAG 01.12.2019 

Sinterklaas komt samen met zijn pieten en Slecht-

Weer-Vandaag naar Bokaal. We maken er een groot 

kinderfeest van met springkastelen, pannenkoeken 

en een heuse pietenshow!

Intussen kan je ook komen snuisteren op onze 

speelgoedswishing: een ruilbeurs voor speelgoed. In 

ruil voor jouw binnengebracht speelgoed kan je een 

ander tweedehandsspeeltje mee naar huis nemen. 

Speel(goed)plezier verzekerd!

Binnenbrengen van speelgoed kan vanaf dinsdag 12 

november in het vrijetijdshuis.

Event met partner: www.decibelevents.be

SINTFEEST & 
SPEELGOEDSWISHING
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“Een heerlijk kijk- 
en luisterspel van 

hoog niveau!"



  Pastoriepark  //    15.00 uur //    gratis

ZONDAG 12.04.2020

De paasklokken passeren langs de kerktoren! Kom 

samen met onze paashazen eitjes rapen in het park. 

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen gratis paaseitjes 

verzamelen. Onze paashazen helpen de kleinste 

kindjes graag een handje. Als alle eitjes gevonden 

zijn, krijgen de kinderen nog een zak chocolade en 

een gezonde snack mee naar huis.

PAASEIERENRAAP

  BOKAAL  //    09.00 uur  //    € 15 (per dag)

MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 24 TOT 28.02.2020 

Ben jij een echte vlogger, zoals Linde 

Merckpoel? Altijd al eens XTREEM willen 

sporten? Ben jij een Tom Waes-achtige 

avonturier? Of waag je je liever aan 

een keukenavontuur?

Tijdens de krokusvakantie dagen we je uit om 

je grenzen te verleggen. Dompel je onder in 

een nieuwe wereld en doe mee aan de teenz-

challenges van Liedekerke!

Voor teenz van 10 tot 15 jaar.

TEENZCHALLENGE
#
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“Nieuw aanbod 
voor tieners”

“Huppelende 
paashazen en 

vliegende eitjes”



  BOKAAL, vrijetijdshuis of GC Warande
  gratis 

TIJDENS DE BLOKPERIODES

Samen studeren is HOT! Niet alleen kan je je beter 

concentreren, het is een sociale gebeurtenis die de zware 

blokpijnen verlicht. Ben jij ook op zoek naar een plekje?

De bib, GC Warande en Bokaal gooien hun deuren open 

tijdens de blokperiodes. 

Waar kan je wanneer terecht?
-  Bibliotheek: december, januari en juni

-  Blokaal ( i.s.m. 'jeugdhuis den bokal'): tijdens de 

kerstvakantie en weekends in december, januari, 

mei en juni

- GC Warande: augustus (herexamens) 

SAMEN STUDEREN
IN LIEDEKERKE 

  BOKAAL  //    09.00 uur  //    gratis

ZONDAG 17.05.2020 

Kom samen met jouw baby, peuter of kleuter naar 

Bokaal en beleef een groot speelparadijs voor het hele 

gezin! Neem samen met jouw kind deel aan één van de 

leuke workshops of kijk hoe jouw kind zich uitleeft in 

de randanimatie (springkastelen, creatieve ballonnen, 

kindergrime, allerlei speelmateriaal). 

Tot speels tijdens de Week van de Opvoeding.

KINDERSPEL
SPEELDAG
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“Spelen en leren”

“Samen studeren 
motiveert”



VAKANTIEKAMPEN
PASEN EN ZOMER

Vakantiekampen zijn leuke themaweken voor kinderen van 2,5 tot 

12 jaar. Animatoren zorgen voor sport- en spelplezier tijdens de 

paas- en zomervakantie. Jongeren met een animatorattest zorgen 

voor thematische activiteiten van 8.30 uur tot 16.00 uur. Vanaf 

7.00 uur is er ochtendopvang en tot 18.00 uur is er avondopvang.

  BOKAAL   //    08.30 uur  //    inwoner Liedekerke € 50 / buiten Liedekerke € 105

PAAS -EN ZOMERVAKANTIE
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“We zijn echt heel tevreden 
over de werking van de 

vakantiekampen: een dikke 
pluim voor de hele werking!” 

- mama van Tibe en Nimfe
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#LITERATUUR



  Vrijetijdshuis
  16.00 tot 16.30 uur

  gratis

  Vrijetijdshuis
  10.30 tot 11.15 uur

  gratis

VOORLEES-VIERUURTJE
DRIIIIIII...NG... Daar gaat de 

schoolbel. Haast je tijdens de 

voorleesweek naar de bib, want onze 

fantastische voorleesvrijwilligers 

trakteren alle luisterende oortjes op 

enkele verhaaltjes met wat lekkers.

Kom naar de minibib vanaf 16.00 

uur, installeer je in de knusse 

voorleeshoek en droom mee!

VOORLEESSPEKTAKEL 
‘BEA DE BOEKENWURM’
De bib verwent de jongste 

oortjes opnieuw met een leuk 

voorleesspektakel in de minibib. 

Bea de boekenwurm gaat mee op 

ontdekkingstocht doorheen de 

mooiste gedichten en verhalen. Ze 

verklapt dé spreuk om écht in een 

verhaal te stappen in de minibib. 

Ga je met haar mee? Voor kinderen 

van 3 tot 7 jaar.

VOORLEESWEEK 

  Vrijetijdshuis  //    20.00 uur  //    basis € 10 / abo € 8

WOENSDAG 23.10.2019 

Krijg je meer indrukken binnen dan een doorsnee 

persoon? Heb je vaker behoefte aan rust? 

Ervaar je diepgaande emoties, voel je anderen 

makkelijker aan en streef je naar diepgaande 

contacten? Mogelijk ben je zoals 1 op 5 

personen hoogsensitief. Columniste, schrijfster 

en cartooniste Fleur van Groningen verwerkte 

haar persoonlijke ervaringen als hoogsensitieve 

vrouw in het boek “Leven Zonder Filter”. Met dit 

ontroerend eerlijke relaas steekt Fleur andere 

hoogsensitieve personen een hart onder de riem 

en reikt zij ook hun omgeving meer inzicht over 

het thema aan.

LEVEN 
ZONDER FILTER

FLEUR VAN GRONINGEN

MAANDAG TOT DONDERDAG 
18 TOT 21.11.2019 ZATERDAG 23.11.2019
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“Fleur van Groningen is 
ontroerend én mooi én 

oprecht én grappig.”



  Vrijetijdshuis  //    20.00 – 22.00 uur
  gratis, vooraf inschrijven is niet nodig 

Wil je meer uit een boek halen en jouw 

leeservaringen en ideeën delen met anderen?  Dan 

is de leesclub jouw ding! Eén keer om de zes weken 

komen we samen in het gezellige leessalon van de 

bib.  Met een glaasje praten we over het boek dat 

we samen lazen, en over andere dingen des levens.  

Samen geven we het boek meer betekenis, zonder 

het te gaan óveranalyseren. De boeken die we 

bespreken kan je ontlenen in de bib.

LEESCLUB

  Vrijetijdshuis (tenzij anders vermeld)  //    11.00 – 11.45 uur, niet tijdens schoolvakanties
  gratis

Dompel je (klein)kind onder in een taalbad en de 

gezelligheid van het voorlezen. Kom elke eerste  

zaterdagvoormiddag naar de minibib om er weg 

te dromen bij een verhaal, zorgvuldig uitgekozen 

door één van onze voorlezers. Je (klein)kind kan vrij 

aansluiten en vertrekken. Als (groot)ouder kan je 

ondertussen genieten van onze tijdschriftencollectie 

met een lekker kopje koffie. 

Check onze facebookpagina 
voor juiste data en thema’s.

LUISTERVINKJES 
VOORLEESUURTJES

ELKE 1e ZATERDAG VAN DE MAAND 
MAANDAGEN 24.06, 09.09, 21.10, 25.11.2019
06.01, 17.02, 30.03, 11.05 & 22.06.2020
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“Voorlezen =
liefde + boeken”

“A book is like a garden 
carried in a pocket” 

(oud Chinees gezegde)



BOEKENSTOET IN LIEDEKERKE
DOE JIJ MEE?

DE BOEKENSTOET ZOEKT VOORLEZERS!
Ben je ouder dan 16 en hou je van verhalen en 

prentenboeken? Wil je graag je enthousiasme 

voor boeken delen met kinderen? Dan is de 

Boekenstoet iets voor jou! De Boekenstoet is een 

voorleesproject voor kinderen van 4 tot 9 jaar, 

bij wie thuis (nog) geen voorleestraditie bestaat. 

Door thuis te gaan voorlezen wil De Boekenstoet 

kinderen in hun vertrouwde omgeving laten 

genieten van verhalen en boeken. De bedoeling 

is leesplezier te bevorderen en extra taalprikkels 

te geven, zowel bij kinderen die anders- of 

meertalig zijn, als kinderen die Nederlands als 

moedertaal hebben.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
• 10 x een uurtje voorlezen bij een gezin tussen 

januari 2020 en mei 2020

• 1 x met een voorleeskindje deelnemen aan 

een cultureel evenement

• Deelnemen aan het slotfeest in de bib

WAT KRIJG JE IN RUIL?
• Een voorbereidende workshop met tips & tricks

• Gratis deelname aan een cultureel evenement

• Praktische en inhoudelijke ondersteuning 

door de bib
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INTERESSE?
Geef dan een seintje aan bibliotheek@liedekerke.be of telefonisch op 053 64 55 82.
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#FOOD



  GC Warande  //    19.00 uur
  basis € 26 / abo € 25 

MAANDAG 23.09.2019

Een dessert zonder zuivel: hoe begin je daaraan? In deze 

workshop experimenteren we met vervangers voor ei 

(zoals banaan en aquafaba) en vervangmiddelen voor 

melk. Op het programma staan o.a. pannenkoekjes met 

kaneel, brownies met pastinaak of bataat, taart met 

dadels, vijgen en pecan. Je zal versteld staan van de 

mogelijkheden! 

Breng een handdoek, schort, snijmesje, snijplankje en 

bewaardoosje (voor overschotjes) mee.

Event met partner: www.archeduc.be

  Steinfurtdreef & Pastoriepark   //    11.00 uur  //    gratis

ZATERDAG 29.06.2019

We zetten de zomervakantie opnieuw in met 

berreFOODs: hippe foodtrucks, heerlijke snacks 

(ook vegan!), kleurrijke drankjes,

een loungebar en livemuziek in het park!

De ideale familie-uitstap, want er is heel wat 

animatie voorzien: vlooiencircus, springkastelen, 

vuurspuwers, grime, open kookworkshop... dat 

gesmaakt wordt door jong en oud. 

Event met partner:
Feitelijke vereniging berreFOODs

HEERLIJKE VEGAN DESSERTS
IN EEN HANDOMDRAAI
RENATE COEN

berreFOODs
FOODTRUCKFESTIVAL

MET KLEUR
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“Gezelligste 
foodtruckfestival in 

het Pajottenland”

“Hoera voor het 
plantaardige 

dessert!”



  GC Warande  //    19.30 uur  //    basis € 30 / abo € 29

MAANDAG 16.03.2020 

Fransen en Engelsen zijn er dol op... Maar de 

bruisende appeldrank maakt ook steeds meer zijn 

intrede bij ons. We hebben het over... cider, 

de alcoholische drank die gemaakt is van het sap 

van geperste en vergiste appels!

We slaan aan het brouwen en maken het hele 

proces mee, van appels snijden tot persen. Naast 

proeven (natuurlijk!) leer je ook het verschil tussen 

de diverse soorten. Deelnemers gaan naar huis 

met een eigengemaakt brouwsel op fles 

en waterslot.

MAAK ZELF CIDER
CIDERWINKEL

#GROEN
78

“Van boerenbubbel 
tot ambachtelijke 

trendy drank”
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  GC Warande  //    20.00 uur  //    basis € 6 / abo € 5  

DONDERDAG 12.09.2019

In de wateren van onze oceanen, zeeën en rivieren speelt 

zich een hele wereld af waar we zelden iets van zien.

De duikmicrobe van Els Van den Borre en Liedekerkenaar 

Bruno Van Saen groeide uit tot een ware passie die ze 

vertalen in prachtige onderwaterbeelden. Afgelopen 

jaren viel het duo tientallen keren in de (inter)nationale 

prijzen. Recent kregen ze de status "Highly Commended" 

bij de prestigieuze wedstrijd Underwater Photographer 

of the Year 2019. Bruno en Els laten je tijdens deze 

foto- en filmavond mee afdalen in een wondermooie 

onderwaterwereld.

WONDERMOOIE 
ONDERWATERFOTOGRAFIE
ELS VAN DEN BORRE & BRUNO  VAN SAEN

  Vrijetijdshuis  //    vanaf 02.09.2019, tijdens de openingstijden  //    gratis

Urban jungle interieurs zijn een hit.  

Kamerplanten zijn mateloos populair. 

Ze zuiveren de lucht, zorgen voor een hogere 

concentratie en laten je heerlijk ontspannen. 

Ze brengen de kracht van de natuur naar binnen.

Ruil een maand lang stekjes van jouw 

kamerplanten met andere plantenlovers.

Breng jouw stekje naar de bib in een potje 

met aarde, voorzie het van een etiketje met 

soortnaam, en neem een ander stekje mee in ruil.

KAMERPLANTEN 
STEKJESRUIL

DE HELE MAAND SEPTEMBER
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“Happiness is 
watching your plant 

starting to grow”



#
G

R
O

E
N

Kennen jullie Knot, de Palitsekoning? Nog nooit van 

gehoord? Trek dan zeker mee op avontuur en ontdek de 

mooie Palitsevallei waar koning Knot woont.

Tijdens deze gezinstocht ruiken, voelen, zien en horen we 

dit mooie stukje natuur door leuke opdrachten en weetjes. 

We sluiten af met een lekker drankje en natuurvertellingen!

Kan je niet deelnemen aan deze wandeling? Geen nood! 

Vanaf september 2019 kan je een diy-wandelrugzakje van 

Knot de Palitsekoning uitlenen in de bibliotheek, en zo op 

eigen houtje deze mooie natuurwandeling maken.

Event met partner: Natuurpunt Liedekerke-Affligem

GEZINSWANDELING 
KNOT DE PALITSEKONING
LUCIA DE BACKER, TIJL DE BAST 
& PEGGY PIRRET 

ZERO WASTE
ROLLERCOASTER

VEERLE COLLE

Ben je klaar om te starten met een zero waste 

levensstijl? Wil je graag in één keer de beste, 

gemakkelijkste én goedkoopste tips leren kennen? 

Of heb je zelf nog vragen over een afvalvrij leven? 

Dan is deze rollercoaster iets voor jou. Veerle Colle 

ging eind 2014 de zero waste-uitdaging aan. In deze 

interactieve infosessie overloopt ze samen met jullie 

een rollercoaster aan tips in combinatie met knappe 

voorbeelden. Na afloop ben je klaar om zelf de stap 

te zetten naar een afvalvrij leven.

Event met partner: www.archeduc.be

MAANDAG 14.10.2019

  Vrijetijdshuis  //    19.00 uur  //    basis € 6 / abo € 5 

ZONDAG 20.10.2019 

  Afspraak ter hoogte van Slochtestraat 16
  10.00 - 12.00 uur  //    gratis, vooraf inschrijven is nodig
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“Plastic zit overal: 
van je donsdeken, je 

meubels, je elektronica 
tot je kledij.”

"De stilte der natuur 
heeft veel geluiden."
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  Vrijetijdshuis  //    19.00 uur  //    basis € 10 / abo € 8 

WOENSDAG 27.11.2019

Breng je te herstellen kleding, elektrische 

apparaten, fietsen, gebroken potten en pannen, 

boeken, speelgoed, ... naar het vrijetijdshuis.

Vrijwillige handige harry’s, boekendokters en 

verstelkaboutertjes helpen je kleine herstellingen 

uit te voeren terwijl ze je aanleren hoe je het zelf 

in de toekomst kan fiksen!

Zwammen zijn schitterend! Wat ze betekenen 

voor onze bodem en alle plantenleven dat daaruit 

voortkomt gaat onze verbeeldingskracht te boven. Ze 

kennen erg veel toepassingen in de medische wereld, 

zorgen voor een gezonde bodem en liggen aan de basis 

van veerkrachtige ecosystemen.

Shiitake, oesterzwammen, fluweelpootjes, 

bietenputzwammen en nog veel ander lekkers... je kan 

ze allemaal zelf met succes bij je thuis kweken. Hoe? 

We leren enten op stro, houtsnippers en stammetjes.

Event met partner: www.hetvoedselbos.be

REPAIR CAFÉZELF EETBARE 
ZWAMMEN KWEKEN

BERT DHONDT

  Vrijetijdshuis  //    10.00 - 15.00 uur  //    gratis

ZATERDAGEN 14.09.2019 & 14.03.2020 
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“Veel minder tovenarij 
dan je zou denken.”



#BELEVEN



  Pastoriepark  //    19.00 uur  //    gratis Event met partner: www.maspoe.be

VRIJDAG 05.07.2019 

VRIJDAG 02.08.2019 

VRIJDAG 30.08.2019 

Op drie vrijdagavonden in de zomer trekt wie niet 
op vakantie is traditiegetrouw naar het park in 

Liedekerke. De concertenreeks is dit jaar aan de 
negende editie toe. Het concept blijft hetzelfde: 

gratis toegang met enkele bekende namen op het 
podium, drank- en eetstandjes en wat animatie. 

Het is dé zomerse ontmoetingsplek voor de 
Liedekerkenaren met vrienden, buren en, soms 

ook, uit het oog verloren kennissen.

PARKCONCERTEN

Solitude Within, Wim Soutaer & Feedback

Sam Gooris, Karmasuits & U2 tribute

The squad, Fifties Fever & Bram & Lennert

BESTE
BUUR(T)

ZOEKT
BUUR(T)

AMBASSADEURS
Met ons project “Beste Buur(t)” willen wij 

inwoners stimuleren om hun buren beter te 
leren kennen. Wat is er immers leuker dan 
wonen in een warme buurt waar niemand 

een vreemde is, waar kinderen samen spelen 
en waar buren elkaar helpen?

Wij zien het simpel:
je komt samen, je drinkt en eet iets, en het 

babbelen komt vanzelf!

Wil jij initiatief nemen
en je naaste buren leren kennen? 
Dan ben jij de geknipte persoon!

Wat bieden wij jou aan? 
Een Kletskabas met het nodige om een 

buurtbabbel te organiseren: koffie, thee, 

koekjes, leuke uitnodigingen, ...

Wil je je kandidaat stellen? 
Stuur een mailtje naar adil@liedekerke.be 

en we nemen contact op met jou!

©
 J

ac
ky

 D
el

co
ur

88

“Dé zomerse 
ontmoetingsplek 

in 1770!”



Een dagje ontspanning in het Pastoriepark voor het hele gezin in ware Bruegel-stijl. 

Allerlei leuks voor de kinderen met o.a. een steekspel, kijk-ik-fiets, festivalwip, een 

huppelende hofnar, springkastelen en kinderdorp.  Voor de ouders en grootouders 

is er een verenigingenmarkt in middeleeuws thema en ontspanning zoals initiatie 

volksdans en een heus breugeliaans volksbal als afsluiter.

ZOMERT
VLAANDEREN FEEST
OP ZIJN BRUEGELS

  Pastoriepark, Steinfurtdreef  //    14.00 uur //    gratis / deelname Kijk-ik-fiets: € 5

ZONDAG 14.07.2019 
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“Kinderdorp, 
initiaties en veel 

middeleeuwse sfeer 
in het Pastoriepark”
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Koffie, boeken, brei- of haakwerk... kom op 

vrijdagvoormiddag naar de bib en schuif gezellig 

aan.  Er is geen begeleiding, je brengt zelf je brei- of 

haakbenodigdheden mee en leert van elkaar.  De bib 

zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken. 

(Shknit happens!)

BREIEN EN HAKEN 
OP VRIJDAG

De seniorenraad organiseert voor de Liedekerkse senioren

opnieuw een leuke busuitstap. Dit jaar trekken we naar Kortrijk.

Wat staat er zoal op het programma?
- vertrek aan het vrijetijdshuis

- aankomst in Kortrijk, onthaal met kop koffie en koffiekoek

- gegidst bezoek aan "Texture", museum over Leie en Vlas

- middagmaal

- (vrijblijvende) historische wandeling met gids

- vrije rondgang in Kortrijk

- terugkeer naar Liedekerke

SENIORENUITSTAP 
KORTRIJK

CREATIEVE STAD AAN DE LEIE

  08.00 uur: vertrek parking vrijetijdshuis
  € 34 (incl. vervoer, koffie + koek, middagmaal en rondleidingen)

DONDERDAG 05.09.2019

  Vrijetijdshuis  //    10.00 – 12.00 uur  //    gratis

ELKE VRIJDAGVOORMIDDAG
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“Een ideaal moment om in 
Likerts gezelschap andere 

oorden te verkennen”
“They call me the 

knitting ninja”
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  Opperstraat Liedekerke  //    doorlopend
  gratis 

VRIJDAG TOT MAANDAG 04.10 TOT 07.10.2019

Dit jaar katapulteert de vijfkoppige coverband ‘Back 

in Time’ alle Liedekerkse senioren terug in de tijd met 

prachtige nummers uit de jaren ’50, ’60 en ’70. 

Tijdens deze namiddag staat mekaar ontmoeten met 

muziek van weleer centraal. Eerst geniet je van koffie 

met wat zoet lekkers en schud je je beentjes al eens los. 

Wie wil kan van een  drankje genieten en een babbeltje 

slaan. We sluiten de namiddag af met een belegd 

broodje en nog enkele deuntjes van ‘dj Eric’. 

Kermis Opperstraat = één lange kermis- en 

feeststraat met meer dan 50 attracties. Zaterdag 

is het gezellig kuieren langs de jaarmarkt en 

de bruisende UiTtent op de binnenkoer van het 

gemeentehuis. Zondag is snuisterdag: shoppen 

op de braderie of deelnemen aan de rommelmarkt 

(inschrijven in het vrijetijdshuis). Maandagavond 

sluiten we af met een spetterend vuurwerk.

SENIORENFEESTKERMIS 
OPPERSTRAAT

  GC Warande  //    14.00 uur
  basis € 5, incl. koffie, gebak, broodje en 1 consumptie

MAANDAG 18.11.2019 
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“ ’t is weer Kermeste 
Deppestraut”

“Met covers van Cliff Richard 
& The Shadows”



DE BIB ALS PODIUM
Heb jij een bijzondere passie/interesse/kennis en wil je dit graag delen?

Dan biedt de bib jou een podium! De bib 

wil lokale personen, verenigingen en 

organisaties met mekaar verbinden door 

het bieden van een “podium” voor leuke, 

inspirerende activiteiten.  Presenteer 

jezelf met een lezing, workshop, 

voorstelling of andere activiteit.  Voor 

de activiteit wordt geen toegangsprijs 

gevraagd.  

 

Zelf zorg je voor publiek door het 

aanschrijven van je eigen contacten.

UiTin1770 deelt jouw activiteit via haar 

communicatiekanalen en helpt je de dag 

zelf.

Vorig seizoen maakten reeds twee 

bibbezoekers gebruik van het 

“bibpodium”: Veronique De Smedt 

kwam vertellen over de wondere wereld 

en de veelzijdige toepassingen van 

zout.  Margareta Van Tilborgh liet ons 

kennismaken met ‘universeel soefisme’, 

de religie van het hart.
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MAANDAG-, DINSDAG- OF WOENSDAGAVONDEN

  Vrijetijdshuis  //    19.00 of 20.00 uur  //    gratis 
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“Deel jouw talent 
met ons!”



KOOP JE TICKET!
Tickets koop je online of aan de 

UiT-Balie in het vrijetijdshuis, 

vanaf zaterdag 8 juni 2019!  

ONLINE
Koop je ticket online via 

www.liedekerke.be/vrije-tijd. 

Dé snelste en makkelijkste manier!

Na betaling ontvang je jouw ticket 

in je mailbox.  Het ticket print je 

zelf of breng je digitaal mee naar de 

voorstelling of activiteit.

INFO 
Vrijetijdshuis

Warandestraat 22
1770 Liedekerke

Tel. 053 64 55 82
uit@liedekerke.be

www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770

UIT-BALIE
De UiT-balie vind je in het vrijetijdshuis, 

Warandestraat 22 te 1770 Liedekerke. Betalen 

kan cash of via bancontact. Je ontvangt je 

ticket aan de UiT-balie.

OPENINGSTIJDEN 
UIT-BALIE 
VRIJETIJDSHUIS:
ma-di-do 15.00 - 20.00 uur

woe  13.00 - 18.00 uur

vr  09.00 - 12.00 uur

za  10.00 - 13.00 uur

BASIS / ABONNEMENT
Voor de meeste voorstellingen en activiteiten 

is er een basisprijs of abonnementsprijs. 

Een abonnement bestaat uit minimum 

vier activiteiten, die je zelf kan kiezen. Een 

toneelabonnement bestaat uit minimum 

drie toneelvoorstellingen van de lokale 

gezelschappen.

VRIJETIJDSKOMPAS
Personen met een vrijetijdskompas genieten 

korting. Zij betalen € 1,50 voor een activiteit 

van één dagdeel of € 3 voor een dagactiviteit. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor 

een vrijetijdskompas? Vraag meer info in het 

sociaal huis.

#PRAKTISCH
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OPPERSTRAAT

W
ARANDESTRAAT

SPORTLAAN

FA
BRIE

KSTRAAT

HOUTMARKTSTRAAT

PAMELSESTRAAT

VIJFHOEKSTRAAT

DORPSPLEIN

1 GC WARANDE
 Opperstraat 31

2 VRIJETIJDSHUIS / 
BIBLIOTHEEK

 Warandestraat 22

3 BOKAAL
 Sportlaan 3A

4 ABAK
 Academie voor Beeldende 

en Audiovisuele Kunsten
 Opperstraat 33

5 SINT-NIKLAASKERK
 Warandestraat 2

6 PASTORIEPARK
 Steinfurtdreef z/n

 ATELIER ELLEN
 Muilenstraat 143

PARKING GC 
WARANDE
EN VRIJETIJDSHUIS:
Steinfurtdreef, 
parking vrijetijdshuis 
(Warandestraat 22) of 
binnenkoer gemeentehuis 
(Opperstraat 31)

PARKING BOKAAL:
voldoende 
parkeermogelijkheid op 
diverse parkings aan de 
Sportlaan

OPENBAAR VERVOER:
bushalte ‘Steinfurtdreef/
Dorpsplein’ net voor de deur 
(lijnnummer: 355)

STEINFURTDREEF

1

2

3

4

5

6
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ZELF
ORGANISEREN?
NATUURLIJK!
Plan je zelf binnenkort een straatfeest, 

muziekfestival, sportwedstrijd of ruilactie? Heb je 

een wild idee maar weet je niet goed wat en hoe?

Neem een kijkje op  www.liedekerke.be/vrije-tijd  

bij ‘evenement organiseren’. Wij helpen je graag 

met een projectsubsidie, communicatie in en rond 

1770 of logistieke steun.

MEER INFO
www.liedekerke.be/vrije-tijd 

UiTin1770

De cover van deze brochure is een vrije  UiTin1770-interpretatie van het olieverfschilderij 
'Nederlandse Spreekwoorden', geschilderd door Pieter Bruegel de Oude in 1559. 

ILLUSTRATOR COVER: Jos Verwer  //  LAY-OUT & DRUK: ABC Drukkerij, Meerbeke




